
ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурсну комісію ГО «Академії будівництва України» 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурсна комісія є постійно діючим колегіальним органом при Президії Академії 

будівництва України з питань підготовки до розгляду і затвердження Президією матеріалів, 

пов'язаних з членством в Академії (прийом нових членів, переобрання, припинення 

членства). 

1.2. Діяльність Конкурсної комісії відбувається протягом 5 років - усього періоду між 

загальними звітно-виборними зборами Академії. 

1.3. Конкурсна комісія діє у складі: Голова Конкурсної комісії; заступник Голови 

конкурсної комісії; секретар і 5 членів. 

1.4. У своїй діяльності Конкурсна комісія керується «Положенням про вибори до Академії 

будівництва України дійсних  членів  (академіків),а   членів-кореспондентів та іноземних 

членів» і рішеннями Президії Академії. 

2. Завдання, права і порядок роботи Конкурсної комісії 

2.2. На Конкурсну комісію покладаються такі завдання: 

- прийом матеріалів, що подаються територіальними і галузевими відділеннями на конкурс 

на заміщення вакантних посад членів Академії; 

- розгляд конкурсних матеріалів, визначення їх повноти, змісту і відповідності діючим 

"Положенням"; 

- розгляд матеріалів про переобрання членів Академії; 

- розгляд матеріалів про припинення членства в Академії; 

- підготовка рішення Президії і оформлення його протоколом засідання Конкурсної комісії; 

2.2. В разі необхідності Конкурсна комісія має право викликати на співбесіду кандидата у 

члени Академії з метою виявлення повноти особистих даних, як фахівця, так і його творчого 

або виробничого вкладу в будівельну галузь. 

2.3. Конкурсна комісія проводить засідання по розгляду матеріалів за наявності не менше 

5-х справ і присутності 2/3 членів комісії її персонального складу. 

2.4. У разі встановлення Конкурсною комісією, що представлені матеріали на окремих 

кандидатів не мають повного обсягу даних згідно з "Положенням про вибори", або з інших 

причин, такі кандидатури відхиляються. 

2.5. Конкурсна комісія розглядає пропозиції територіальних і галузевих відділень про 

виключення з складу Академії тих членів, що втратили зв'язок з Академією, не виконують 

Статутних обов'язків, не відвідують збори відділень та не сплачують членські внески. 

2.6. Підготовлені пропозиції Конкурсної комісії носять рекомендований характер, 

остаточне рішення з усіх питань приймає Президія Академії. 

2.9. Конкурсна комісія розглядає також матеріали подані на присудження премії ім. 

академіка Буднікова М.С. та на стипендіатів Академії. 

3. Прийняття рішень Конкурсною комісією. 

3.1. Рішення Конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням і оформляється 

протоколом. Протокол підписують Голова комісії, заступник голови, секретар і члени 

комісії, які були присутні при розгляді матеріалів. 

3.2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 членів комісії, які 

присутні на засіданні. 

3.3. Розглянуті Конкурсною комісією і оформлені протоколом матеріали Голова 

Конкурсної комісії доповідає Президії Академії на її засіданні для прийняття рішення. 

 
 


